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naučiť sa to správne

Úvod

Tu si stiahneš všetko
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Čo sa deje v kurze

Prebrali sme 47 techník efektívneho sústredenia

Dnes Ako pochopiť hocičo a naučiť sa to správne

Stredu Pamäťové paláce a pamäťové techniky

Piatok Výdaj informácii a technológia

Pondelok Stratégia učenia a info-štruktúry

Čo preberieme dnes

3 fázy učenia

Kedy sa hodí táto lekcia

Ako funguje chápanie

Myšlienkové mapy

Grafické premýšľanie

Proces učenia sa

3 fázy učenia

Zoznámenie sa a prvé rande
S kým - Naživo, video, kniha, článok Keď už máš pred sebou ten materiál, tak si rob tie...

Najlepšie možné poznámky

Dvorenie Proces dostávania všetkého dôležitého do hlavy

Vzťah

Budovanie ďalších vedomostí a
schopností na predchádzajúcich

Kedy sa hodí táto lekcia

Keď sa učíš

Vedomosti

Teoretické schopnosti

Naživo, v škole, v tomto kurze, z videa, na seminároch

Najlepšie možné poznámky

Umožní ti lepšie premýšľať = otvorí
brány do nových oblastí

Pochopenie a zapamätanie si

Abstraktných vecí

Konkrétnych vecí

Procesy

Chápanie

Dokážeš dať odpoveď na otázku "Prečo je to tak"

Rozumieš súvislostiam

Rozumieš príčinám

Myšlienkové mapy ako najlepšie poznámky

Čo sú to myšlienkové mapy?

Grafické znázornenie tvojich myšlienok,
alebo poznatkov, či vedomostí

Pavúk

Sieť

Proces

Iné grafické podoby

Prečo používať myšlienkové mapy?

Vďaka mapám už viac nebojuješ so
svojou pamäťou - využívaš princípy
fungovania mysle

Princíp #1

Myslíme v sieťach

Princíp #2
Nemyslíme v linajkách

Spomeň si na ten najlepší vianočný
darček, aký si kedy dostal/a a opíš
spomienku - videl si TEXT V LINAJKACH?

Obrazy

Pocity

Zvuky

Princíp #3 Pamätáme si odlišné

Učíš sa myslieť v sieťach - učíš sa
myslieť v súvislostiach

Lepšie porozumenie

Prehľadnejšie

Lepšie sa v nich orientuješ

Dlhšie si pamätáš

Znázorňuješ súvislosti graficky - zrak je
náš hlavný zmysel

Dve zelené čiary sú na seba kolmé a
pretínajú sa v dvoch tretinách svojej
dĺžky, z toho tá vertikálna je krivá

Môžeš sa k nim vracať

Lepšie učenie

KREATIVITA

Náš mozog netvorí všetko naraz, ale
postupne. S myšlienkovou mapou máš
miesto, kde to môžeš doplniť

Lepšie premýšľanie!

Ako spraviť myšlienkovú mapu?

Začni v strede

Do stredu daj hlavný nadpis

Používaj organické vetvy (žiadne
priamky) - krivky sú odlišné

Vetvy najbližšie ku stredu sú podnadpisy

Postupne rozvetvuj

V smere hodinových ručičiek

Postup

1. sprav mapu

2. zvýrazni ju farebne

Farebne zvýraznený text (červenou a
fialovou) si pamätáme až o 45% lepšie

Sýtejšie / krikľavejšie farby pre veci,
ktoré sú hierarchicky vyššie

3. doplň obrázky

Softwares

Webový - www.mindmeister.com

Windows - Mindjet Mindmanager

Mac - Mindnode

Dôležité Jednoduché mapy - nekomplikuj to s farbami

Príklady myšlienkových máp

Iné spôsoby vizuálneho
premýšľania

Proces učenia sa

Analýza

Podmienky učenia

Proces učenia saPrvé rande - och,áno
Najlepšie poznámky

Najviac si odnesieš

Najlepšie vieš použiť v praxi

Lepšie sa ti s tým pracuje, keď robíš...
KONSPEKT

Konspekt je výcuc

Tvojimi vlastnými slovami zhrnieš, čo si
sa naučil / čo si si odniesol

Text / Myšlienková mapa z myšlienkovej mapy

Nové poznatky zmiešané so starými

Príklad

V dnešnej lekcií o myšlienkových
mapách som sa dozvedel, že nemyslíme
lineárne - konečne chápem, prečo mi šlo
v škole učenie ťažko a prečo mi teraz
pôjde jednoducho. Tiež viem, že pre to,
aby som mohol robiť poriadne
myšlienkové mapy, sa musím najprv
sústrediť - a čím lepšiu mapu si spravím,
tým lepšie sa mi z nej bude neskôr učiť.
Taktiež viem, že konečne môžem začať
preskúmavať abstraktné veci a už sa
nebojím psychológie. Tiež viem, čo je to
konspekt - tých 21 otázok je vlastne
taký konspekt, taký výcuc toho, čo som
sa nové naučil v mojom živote... taktiež
aj denník. Aha, a už sa učím premýšľať v
súvislostiach.

Výhoda: Grafické premýšľanie je
brána do sveta abstraktného

Prečo?
Povolania dnes a v budúcnosti

Stále viac abstraktnéVýzvy dneška sú abstraktné

Ako chápať - bude pokračovanie
7 kategórii logikyKeď ich nacvičíš

Intuitívne budeš pátrať po príčinách a
začneš lepšie rozumieť veciam

www.porazskolu.sk/sv
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